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Lucrarea elaborată de doctorul habilitat în științe 
agricole, profesorul Victor Bucarciuc, este o sinte-
ză a realizărilor știinţifice și practice din Republica 
Moldova din ultima jumătate a secolului al XX-lea –  
începutul secolului al XXI-lea în domeniul culturii 
mărului, și anume veriga sa tehnologică cea mai im-
portantă și mai dinamică: sortimentul, adică totalita-
tea soiurilor acceptate în cultură. Perioada analizată, 
caracterizată pe plan social prin sporirea populaţiei 
urbane și ridicarea nivelului de viaţă al oamenilor, a 
impus şi pomiculturii cerinţe deosebite în ceea ce pri-
vește fructele: producţii mari, calităţi gustative superi-
oare, aspect comercial atrăgător ce ține mai cu seamă 
de culoare și fermitate, însușiri pe care vechile soiuri 
le aveau doar parţial sau nu le posedau deloc. Era ne-
cesar de a înlocui soiurile vechi cu altele noi și de a 
le diversifica pe epoci de coacere, sisteme de cultură, 
destinaţii de folosire și alte criterii. Această sarcină 
grea a revenit știinţei, cercetătorilor din pomicultură. 

Lucrarea profesorului Victor Bucarciuc, una cup- 
rinzătoare, impresionantă ca volum (456 de pagini) 
și consistență este o dovadă că slujitorii pomiculturii 
din Moldova (cercetători, specialiști și simpli prac-
ticieni) și-au ridicat la înălțimea misiunii asumate.  
În cele ce urmează vom încerca să punem în valoare 
contribuţia știinţifică și practică a autorului la reali-
zarea acestui program ambițios de înnoire și dezvol-
tare a pomiculturii moldovenești, așa cum rezultă din  
lucrarea Ameliorarea mărului.

La începutul carierei sale de cercetător, Victor Bu-
carciuc a beneficiat de șansa de a-i avea ca mentori pe 
niște cercetători deosebiți – doctorii habilitați Vladi-
mir Smîkov și Olga Masiukova, dar a acţionat și din 
propria intuiție, alimentată de o informare documen-
tară profundă și complexă. Spirit vizionar, și-a stabilit 
de-a lungul vieții câteva obiective care s-au dovedit a 
fi esențiale în vederea asigurării dezvoltării durabile a 
ramurii, realizându-le cu succes: 1). a păstrat vechile 
soiuri de măr de pe teritoriul Repuiblicii Moldova și 
le-a studiat sub aspectul posibilităţilor de folosire în 
viitor; 2) a completat colecţia autohtonă cu un mare 
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număr de soiuri străine, studiindu-le sub aspectul 
adaptivității lor în condiţiile ecologice ale republi-
cii și a destinaţiei lor viitoare; 3) a devenit adept și a 
promovat programul existent de ameliorare genetică, 
cu obiective concrete, necesare pomiculturii moldo-
venești și a stabilit genitorii potenţiali (de bază și de 
caracter) pentru realizarea obiectivelor respective;  
4) a obţinut prin hibridare și prin alte metode de ame-
liorare un număr mare de plante, selecţionând pe cele 
puţine care corespundeau obiectivelor stabilite; 5) a 
organizat studiul comparativ al acestora cu cele mai 
bune soiuri deja zonate (martori) în vederea promo-
vării soiurilor noi cu indicatori corespunzători pomi-
culturii moderne. 

Este evident că aceste etape, timp de 45 de ani de 
muncă migăloasă, au necesitat însușirea diferitelor 
metode de lucru și o informare știinţifică permanentă 
pentru a fi la curent cu realizările altor cercetători și 
a-și verifica astfel propriile deducții și rezultate. 

Bine informat în domeniul său de activitate, Victor 
Bucarciuc a folosit cu mult discernământ cunoștințe-
le respective. O dovedesc nu numai cele peste 740 de 
lucrări din bibliografia atașată, ci și modul cum sunt 
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folosite acestea, când, unde și în ce scop sunt citate. 
Este de constatat că autorul a apelat la studiile multor 
somităţi în domeniul biologiei, geneticii, ameliorării 
și pomologiei mondiale, printre care H.S. Aldwinckle, 
R.V. Allard, F.H. Alston, A.G. Brown, V. Cociu, Gh. 
Cimpoieș, N.I. Vavilov, A.A. Zhuchenko, E.N. Sedov 
ș.a. Literatura știinţifică folosită acoperă o perioadă de 
peste 90 de ani (1927–2020). Într-un compartiment de 
76 de pagini se face o excelentă sinteză a acestei vaste 
literaturi, inclusiv lucrări enciclopedice consacrate în 
special geneticii rezistenţei la boli și ameliorării pen-
tru factorii biotici și abiotici.

Rezultatele oricărei activităţi, inclusiv știinţifice, 
sunt cu atât mai eficiente, cu cât mai clar sunt stabilite 
de la bun început obiectivele. 

Așadar, Victor Bucarciuc și-a propus din start ur-
mătoarele obiective:

1) să determine diversitatea grupelor ecologi-
co-geografice ale soiurilor din cadrul colecţiei de 
peste 1 000 genotipuri existente la Institutul Știinţifi-
co-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare și 
să precizeze destinaţia lor, având în vedere însușirile 
biologice și economice: pentru extindere în cultură 
sau pentru valorificare în lucrările de ameliorare gene-
tică; 2) să stabilească genitori valoroși pentru obţine-
rea unor soiuri noi pornind de la capacitatea lor com-
binativă, nivelul heritabilităţii principalelor însușiri 
biologice și economice; 3) să elaboreze și să identifice 
cele mai bune metode pentru sporirea eficienţei hibri-
dărilor și reducerea duratei de obţinere a noilor soiuri; 
4) să selecţioneze soiuri noi, în special cu rezistenţa 
genetică la rapăn (principalul factor de reducere a pro-
ducţiei și de scădere a valorii comerciale a fructelor) și 
surse genetice proprii pentru continuarea proceselor 
de ameliorare. 

Studiul comparativ al soiurilor, aparţinând celor 
14 grupe ecologo-geografice, a arătat o diversitate 
mare în ceea ce privește biologia înfloritului și a fruc-
tificării, precocitatea de rodire și productivitatea, epo-
ca de coacere și calitatea fructelor, rezistenţa la rapăn, 
făinare și secetă. Autorul a constatat că toate soiurile 
de măr, indiferent de grupa ecologico-geografică că-
reia aparţin, sunt autosterile. El aduce dovezi că în 
cazul polenizării încrucișate acţiunea polenizatorului 
nu este atât de importantă cum se afirmă în manua-
le. Analiza statistică arată că influenţa cea mai mare 
asupra legării fructelor și a greutăţii lor o are însuși 
soiul polenizat (respectiv 12,7 și 31,3 %) și condiţiile 
climatice anuale (17,1-9,0 % ), în timp ce polenizatorii 
au o pondere de influenţă doar de 1,0 % asupra re-
coltei și 2,1 % asupra masei fructelor. Sunt aduse date 
importante referitor la epoca de coacere a fructelor, 
mărimea lor și calităţile gustative în funcţie de grupa 

ecologico-geografică, toate acestea demonstrând că în 
condiţiile zonei pomicole centrale nu există piedici de 
ordin biologic pentru realizarea potenţialului genetic 
al soiurilor și obţinerea unor recolte mari, cu fructe de 
calitate superioară. 

De mare actualitate pentru practică și pentru cer-
cetare este studiul efectuat de Victor Bucarciuc cu pri-
vire la rezistenţa soiurilor la rapăn și făinare. De reţi-
nut, de asemenea, constatarea că soiurile obținute prin 
selecție rezistente la rapăn sunt mai bogate în substan-
ţă uscată solubilă, iar unele și în acid ascorbic (vita-
mina C), decât cele nerezistente. Sub aspect teoretic, 
această cercetare scoate în evidenţă marea diversitate 
și variabilitate a potenţialului biologic al genotipurilor 
pomicole, iar sub aspect practic atenționează asupra 
surprizelor neplăcute care pot surveni în cazul intro-
ducerii de specii, soiuri, ecotipuri dintr-o zonă în alta, 
fără studii prealabile. 

Pe baza cercetărilor efectuate asupra variabilitată-
ții principalelor însușiri ale soiurilor din diferite grupe 
ecologo-geografice, dar și a identificării unor potenţi-
ali genitori pentru noi soiuri cu însușiri dorite, autorul 
a elaborat schemele de hibridări dialele pentru studiul 
heritabilităţii și obţinerea plantelor hibride. Studiul 
genetic s-a efectuat pe 46 de soiuri, repartizate în cinci 
blocuri cu 387 de combinaţii genomale, obţinându-se 
28 739 de plante hibride. Pentru studiul rezistenţei la 
rapăn și obţinerea de soiuri imune s-a lucrat în cola-
borare cu Institutul de Selecţie Pomicolă Dresden – 
Pillnitz (Germania), experimentele privind infecţiile 
artificiale și selecţia plantelor efectuându-se în seră. 

Numeroasele date înregistrate au fost supuse pre-
lucrării statistico-matematice conform literaturii de 
specialitate. S-a luat în seamă stabilirea capacităţii 
combinative generale și specifice, precum și direcţia 
acţiunii genelor (aditivă sau non-aditivă) prin calcu-
lul varianţelor pentru 20 de însușiri, ca: vigoarea de 
creștere a plantelor, gradul de garnisire a ramurilor cu  
muguri, mărimea internodurilor, mărimea frunzelor, 
dezmugurirea, maturarea fructelor, precocitatea de 
rodire, productivitatea, mărimea fructelor, însușirile 
organoleptice, intensitatea culorii acoperitoare, forma 
fructelor, rezistenţa hibrizilor la rapăn și făinare, rezis-
tenţa la secetă etc. Cercetările genetico-ameliorative 
efectuate în baza hibridărilor dialele au dat posibilitate 
de a obține date noi privind particularitățile genotipi-
ce ale unui grup larg de soiuri utilizate ca forme paren-
tale după caracteristicile economice și ale legităților 
ereditare. Este stabilită direcția de acțiune a genelor, 
caracterul interacţiunii lor, nivelul relaţiilor de recip- 
rocitate dintre soiurile parentale, sunt determinate 
posibilităţile de îmbinare a caracteristicilor prioritare 
într-un genotip. 
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Autorul descrie amănunțit legitățile determina-
te privitor la acțiunea componenților genetici, varia-
bilitatea și expresia lor în funcție de seturile de soiri 
parentale utilizate în hibridările dialele. Totodată, el 
determină tactica și strategia utilizării legităților stabi-
lite pentru procesul ameliorării soiurilor cu folosirea 
metodelor și a modelelor de hibridări dialele. 

Un capitol special este dedicat tehnicilor de gră-
bire a fructificării hibrizilor, care, de fapt, sintetizează 
procedurile folosite de către amelioratorii de pretutin-
deni în practica lor. 

Numeroasele date consemnate în decursul anilor 
pentru fiecare dintre cei 20 de parametri studiaţi au 
fost prelucrate matematic și sistematizate în 158 de 
tabele și 131 de anexe, care arată efectele și variante-
le capacităţii de combinare, segregarea hibrizilor pe 
combinaţii genomiale, corelaţia între diferiţi parame-
tri etc., ceea ce i-a permis autorului să tragă concluzii 
deosebit de importante pentru practică și cercetare în 
ameliorarea genetică a mărului. 

O contribuţie de mare importanţă a adus dr. hab. 
Victor Bucarciuc la îmbunătăţirea sortimentului de 
măr din Republica Moldova prin includerea a 21 de 
soiuri  tradiționale noi și a 26 de soiuri cu rezistență 
genetică la rapăn, dintre care 12 străine și 14 create la 
institut, fiind el însuși principalul autor, aducând eco-
nomii cultivatorilor prin reducerea la jumătate a nu-
mărului de tratamente fitosanitare, reducerea poluării 
mediului, tasării solului etc. 

Pentru stabilirea parametrilor genetici ai soiurilor 
parentale, în baza comparaţiilor efectuate pentru fie-
care caracteristică în parte este dovedită posibilitatea 
utilizării pentru măr a modelului 4 de hibridări dialele 
complete după B. Griffing și incomplete după K. Hin-
kelmann-K. Schtern, care dau posibilitate de a micșo-
ra volumul de hibridări sporind totodată eficacitatea 
procesului ameliorării și studiului genetico-ameliora-
tiv prin posibilitatea utilizării în hibridări a mai mul-
tor soiuri. 

Folosirea la hibridări a formelor parentale care 
posedă caracteristici economice performante și preco-
citate înaltă de rodire, infectarea artificială a plantelor 
din perioada juvenilă cu sușe virulente de rapăn, se-
lectarea preliminară a hibrizilor rezistenţi care pose-
dă caracteristici de cultură în baza corelaţiilor lor la 
plantele hibride din perioadă juvenilă și adultă, alto-
irea hibrizilor aleși în coroana pomilor în rod sau pe 
portaltoi vegetativ poate reduce procesul de creare a 
soiurilor noi de la 35-40 până la 15-20 ani.

Folosirea în cultură a soiurilor cu rezistenţă gene-
tică sporită la principalele boli face posibilă reducerea 
utilizării pesticidelor cu 50 la sută și mai mult, îmbu-
nătăţind în același timp situaţia ecologică în plantaţiile 
mărului și în mediul înconjurător, favorizează păstra-
rea structurii și fertilităţii solului, înlesnește obţinerea 
producţiei ecologice de mere proaspete și a produselor 
prelucrării industriale.


